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 2 (12رح منتهى اإلرادات )ش

 

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه وصل ،رب العالمينهلل  الحمد
بيحتهم وثيابهم ولو ذنية كفاٍر ولو لم تحل م نجاسته من آوما لم ُتعل   :-حمه هللا تعالىر -قال 

وُيباح دبغ جلد النجس بموت  ،احوليت عوراتهم وكذا من لبث النجاسة كثيًرا طاهٌر مب
 ،زكاةٍر نجٍس في يابس وال يطُهر به وال جلد غير مأكول بوُمنُخٌل من شع ،ستعماله بعدهاو 

نفحة وجلدتها وعظٌم وقرٌن و   وريٌش فٌر وعصٌب وحافٌر من ميتٍة نجٌس ال صوٌف وشعرٌ ظولبٌن وا 
لُ   ،تهين من حي فكميتبوما أُ  ،ب قشرهاووبٌر من طاهر فيه حياة وال باطن بيضة مأكوٍل ص 

يكاُء أسقية.  وُسنَّ تخمير آنيةٍ  وا 
هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وصل ،هلل رب العالمين الحمد

 أجمعين.
وهذا اللقب ليس له ذات محددة أو  ،ُسِئل عنه فقيه العرب وي في المجموع سؤالا و ذكر الن 

نما ُيقال فقيه العرب في باب اإللغاز ،شخصية معينة يه ل فقئس :إذا أرادوا أن ُيلغزو فقالوا ،وا 
 بعض المصنفات في هذا اللقب. أسئلة فقيه العرب وأجوبة فقيهفي وُألِ ف  ،العرب عن كذا فأجاب

 العرب.
اء ُسِئل فقيه العرب عن الوضوء في اإلن ،يقول ُسئل فقيه العرب عن الوضوء من اإلناء الُمعوَّج

ل فيجوز. السؤال  إن أصاب الماء تعويجه لم فقال: ،الُمعوَّج أو من اإلناء المعوَّج اهر ظيجز وا 
 بظاهر؟ أم ليسوالجواب 

 طالب: ...............
فقال: إن أصاب الماء  ،ظهر الجواب. ُسئل عن الوضوء من اإلناء المعوج ،لو ظهر السؤال ،ل
ل فيجوز. نعمتع  كيف ،ها ،ويجه لم يجز وا 

 .....................طالب:
 ؟ُمعوَّج ما معنى
  .....................طالب:

 
 .عوجالم طالب:

 ،اما يضر هذفستعمال كثيرة افيه آثار  أمل ئما أممعتدل  :المسألة تكان إذا ،ما شاء هللا ،عوجم
 ول يؤثر فيه.

ال فيجوز ،فقال: إن أصاب الماء تعويجه لم يجز    .وا 



 
 

 
 
 

3 
 

3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طعة من عظم عاج. المضبب بقالوالُمعوَّج هو المضبب بقطعة من عظم الفيل الذي ُيقال له 
 ،فضةيسيرة من الولذا يقولون: ُتكره مباشرتها الضبة ال ،د أن يستعمل ما ُنهي عنهيالفيل. ول ُير 

ن أصاب الماء  ن لم ُيِصب جاز ،وكان الماء قليالا ينُجس ،ألنه محكوم بنجاسته ؛تعويجهوا   ،وا 
 عن محل هذه الضبة التي من عظم الفيل. افإذا كان بعيدا 

ار ولو لم تحل ذبيحتهمو  :-مه هللا تعالىرح-يقول المؤلف   .ما لم ُتعلم نجاسته من آنية ُكفَّ
م نجاسته من آنية وما لم ُتعل .جوس والمشركين وسائر طوائف الُكفر غير اليهود والنصارى كالم
إل بعد  استعمالهاوحينئٍذ ل يجوز  ،هذا األصل ارتفعفإذا ُعِلَمت النجاسة  ،ل الطهارةاألص ،ُكفَّار

 .الة النجاسةإز 
ار ولو لم تحل ذبيحتهم لم ما   .تعلم نجاسته من آنية ُكفًّ
ألنهم  ؛فإذا لم تحل ذبيحتهم على القول الثاني ل تحل آنيتهم ،خالف القوي للولو هذه عندهم  

نا لٌّ لل الكتاب وطعامهم حِ أهأما  ،في حكم الميتة وهي ،ذبحوهاالتي  ،يطبخون فيها هذه الذبيحة
ولو لم تحل ذبيحتهم  ،ألن ذبيحتهم حالل وذبيحتهم طاهرة ؛امهم على اإلناءفال أثر لطع

ا ما لم ُتعلم نجاسته م ،وسائر طوائف الكفر غير اليهود والنصارى  يعني جوسكالم ا وثيابهم أيضا
لحكم وهذا فرٌع عن ا ،فهي محكوم بطهارتها ،ولو ولَيت عوراتهم كالسراويل مثالا  ،لم ُتعلم نجاسته

لذي فهل المشرك ا، [28]التوبة:{ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس } يقول: -جلَّ وعال-وهللا  ،عيانهمبطهارة أ 
سيما وأنه يأكل ل ،لآلنيةتتعدى  ،نجاسته هذه تتعدى للثياب ،نه نجسإعنه -جلَّ وعال-قال هللا

لنا قإذا  ،وغيرهاوثيابه يعرق فيها ل سيما ما يلي البدن من شعاٍر وسراويل  ،فيها المواد الرطبة
 ،ثيابهم نجس :قلنا، {ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس } :-جلَّ وعال-سته عينية عمالا بقوله بأن نجا
 .يلي العورات سيما مال ،تنجست

  .يقول: ولو وليت عوراتهم 

ا خالٌف قوي  ،الخالف في كونهم ل تحل ذبائحهم معروف ولو وليت عوراتهم ألن  ؛وهذا أيضا
ن غلبة إ :فهل نقول ،فال بد من إصابة النجاسة ،نجاسات ول يستنجون ال يتحرزون عن الكفار ل

ن كان األصل الطهارة األصل  الظن هذه ُتنزَّل منزلة الحقيقة وتكون هي الظاهر في المسألة؟ وا 
األصل و . االيابس ما ينجس يابسا  ،فتراض أنهم نجُس العيناحتى على  ،الطهارة. األصل الطهارة

وهذا من باب تعارض  ،والظاهر أنها أصابها نجاسة ،أن هذه الثياب طاهرةابس، األصل أنه ي
 فإذا تعارض األصل مع الظاهر نقدم األصل أو نقدم الظاهر؟ ،األصل مع الظاهر
 طالب:...............
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وهو  اكيف يكون ظاهرا  ،إذا ترجح األصل يعني بمعنى ضعف الظاهر ،نعمل بالقرائن ،نعم
األصل الطهارة  ،وهو ضعيف؟ أو ننظر إلى أمر خارج عن األمرين ايكون ظاهرا  ضعيف؟ كيف

هل هذا الثوب حديث عهد  ،فننظر إلى قرينة خارجة ،ومزاولتهم أعمالهم بها يدل على نجاستها
نما ننظر إلى ما يطرأ على هذا الظاهر  ،ذاتهلل ننظر إلى الظاهر  ،بغسل أو بعيد عهد بغسل وا 

ل  ،فنرجح به  ،امثالا لذات الظهور ما صار ظاهرا  حتمالتانظرنا إلى الظاهر لذاته وأوردنا لو وا 
 ل؟  أمصحيح 

 .طالب: نعم
فإن كانت حديثة عهد بغسل رجحنا  ،لكن ننظر إلى ما يرد على هذا الظاهر من معارض

ن كانت بعيدة عهد بغسل رجحنا الظاهر. هذا على القول بأنهم نجُس العين ،األصل أما  ،وا 
ن كان نجسا  ا،كونهم كون المشرك طاهرا  فالشرك نجاسة. ل شك أنه من أعظم  ،نجاسة معنوية اوا 

ثر نجاسة معنوية ل أ ،ل أثر لها فيما يجاورها ،لكن يبقى أن النجاسة المعنوية نعم ،النجاسات
برة المق لكن أثر حسي. لمَّا ُمنع المسلم من الصالة في ،لها آثار معنوية ،لها حسي فيما يجاورها

 ألن القبور ؛لسبب النجاسة الحسيةن اإمنهم من قال:  «عليها االقبور ول تجلسو  يف ال ُتصلو »
إذا فرش  وأنه ،شترط بعضهم للمنع أن تكون منبوشةإذا ي ،همختلطت بدماء األموات وصديدا

 .نتهى المنعاعليها فراش 
نما هو للن ،ليس هذا للنجاسة الحسية ،نقول: ل يا أخي   ألن مثل هذا العمل ؛جاسة المعنويةوا 

اب حماية وما يؤدي إلى الشرك فهو ممنوع من ب ،والشرك نجاسة معنوية ،يؤدي إلى الشرك
 مائع وقع على هذه األرض شيءأو  شيء. وعلى هذا لو وقع منك ئعراذوسد ال حيدجناب التو 

و نجاسة المشرك معنوية ل نإ :ما يتأثر. وهكذا إذا قلنا ؟يتأثر بنجاستها التي هي أرض المقبرة
 ..لكن على القول األول ،سلم عليك ويده رطبة ما تأثرت

 تتأثر  طالب:
ذا سلَّم عليك ويده يابسة  ؟تتأثر وا 

 .ال تتأثر طالب:
 ل؟ أمنعم تأثر 

 ال أثر. طالب:
 ولو وليت عوراتهم. اليابس ل ينجس اليابس، اليابس ل ينجس اليابس
والظاهر أنهم  ،وكذلك أوانيهم ،ل والظاهر في أن األصل في ثيابهم الطهارةنعود إلى مسألة األص

ح خارجي ،النجاسات هايستعملون في  ،األصل ارتفعوأما إذا علمنا النجاسة  ،فنحتاج إلى ُمرجِ 
ذا خفي علينا  ،األصل بالكلية ارتفع على الظن  الها في المواد النجسة مع كونه غالبا  ستعمالهماوا 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ح وهو الظاهر ل  ،حديثة عهد بغسل ،هذه مغسولة :فإن وجدناها نظيفة قلنا ،نحتاج إلى ُمرجِ  وا 
 فيلزم من لبسهم إياها ول سيما المالبس الداخلية وأكلهم في األواني أنها تتنجس.

 .طالب: لو سمحت يا شيخ
 نعم.

 قرائن فقد طالب: جعل قرب العهد بالغسل وبعده قرينة لوحدها كأنه ضعيف تجعل ضمن
 ستخدام بعد الغسل.االنجاسة تأتي من أول 

 .كالهما قوي  ،ونحتاج أن نرجح ولو بقشة ،عندنا أصل ظاهر لكن نعم،
 شيخ. طالب: نعم يا

 كالهما قوي نحتاج إلى مرجح.
 ....... مرجحطالب: نقصد مع 

 ؟ماذامثل 
 ...ظافة من عدم الن أمطالب: مثل هذا القوم هذا الرجل لو هذا الرجل هل هم من النظافة 

غسل كونهم يغسلونها ويتعهدونها بالغسل والعهد بال ،ظافتهمنهذا دليل على فكونهم يغسلون ثيابهم 
 قريب دليٌل على نظافتهم.

 .ولو وليت عوراتهم وكذا 
من لبس  ،وكذا ما لم ُيعلم نجاسته من ثياب وآنية من لبس النجاسة كثيراا ،يعني كالسراويل 

لدم ا ،هؤلء يالبسون النجاسة كثيراا. الجزار نعم ،مثالا أو مدمن الخمر النجاسة كثيراا كالجزار
 لم ُتعلم طاهرة ما -سواء هذا أو ذاك -ثيابه ،منه شيءولبد أن يِرد عليه  ،المسفوح نجس

 اَب ِحلٌّ وا اْلِكتَ َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوتُ } لقول هللا تعالى: ؛س النجاسة كثيراا طاهر مباحبنجاستها. من ل
وضأ من مزادة ت -السالمو عليه الصالة -والنبي ،ويتناول ما ل يقوم إل باآلنية ،[5]المائدة:{َلُكْم 

 وألن األصل الطهارة فال تزول بالشك. ؛فال تزول بالشك ،الطهارة وألن األصل ،مشركة

 ..............طالب:
 .نعم

 .....................طالب:
ثم يأتي ما في  ،امل مع نصوصهم بفكها على ما يرون نتع ،نحن نتحدث على كالمهم ،عندهم

 ،وهذا وارد عليهم على كل حال ،الكنهم ما يرونه طاهرا  ،الدباغة واألثر في الجلد والخالف فيه
 ما يورد عليهم.سيأتي في
 .........................طالب:
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 .نعم
 .........................طالب:
 المسألة التي تلي هذه مباشرة. يالدباغ هبطهارة الجلد مسألة 

 طالب:......................
 .يجعله محرماا األصل مباح ما لم يرد عليه مانع ألن هذا هو ؛طاهرٌ  
 .ويباح دبغ جلٍد دبغ جلٍد ن ُجس  بموت 
في جلد  اهذا نجس بالموت فعلى هذا يكون الدباغ مؤثرا  ،أما إذا كانت نجاسته قبل الموت 

 مفهومه أنه قبل الموت طاهر.  ،ألنه متى َنُجس؟ نجس بالموت ؛في حال الحياة هرالحيوان الطا
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.........

المسائل كلها مبنية مثل لو تورد هذا الحديث وأنت  ،لكن المسألة مسألة غلبة ظن ،الحديث عام
 يزاولون النجاسات.لكن إذا غلب على ظنك أنهم  ،ترى النجاسة بعينك؟ ما ُتِرد هذا الحديث

 طالب:.........
ول وهذا محم .لوهاغساغيرها ف وافإن لم تجد ،قال: ل ،فنأكل في آنيتهم ،النجاسة زالتإذا ُغِسل 

ومزاولة النجاسة في هذا  ،واألصل الطهارة ،ومادام حكمنا بطهارتهم ،ستحبابعلى أن الغسل لال
ل  ،دنا التعارضفيأتي عن ،اإلناء هو الظاهر  ستحباب. غسل عندهم لالالفوا 

 ............طالب:
دري نما  ،النجاسةبعلمنا أن آخر عهد هذا اإلناء  ولكن ما ،علمنا أنهم يزاولون  ،ل بهذاو نقما ل  

 ما نقربه.فأنه نجس  ناإذا عِلم ،انتهينالم ُيغسل،  أمهل ُغسل بعدها 
 طالب:..........

 ورع.ال هذا من باب
 ........ طالب:

وبعضهم  ،الدم المسفوح وحملهم للذبائح يرد عليهم هذا الدم نتهاءاول على أنه بعد هذا محم
 :ولذا ُيقال مثالا في تقدير النجاسات ،تساهل في أحكامه شيءألن من أكثر من مزاولة  ؛يتساهل

ل تنظر  :نقول .ننظر إلى العرف ،نجاسة كثيرة عرفاا أو قليلة عرفاا ،ُينظر إلى أوساط الناس
 ننظر إلى أوساط الناس. ،وس ول الجزارللموس
 .ويباح دبغ جلد النجس بموتٍ  :يقول

مأكولا كان كبهيمة األنعام أو  ،وطرأت عليه النجاسة بالموت ،في الحياة ايعني يكون حيوان طاهرا 
فنجاسته بالموت كالشاة  ،ألنها ليست بنجس ؛ألنه طاهر في حال الحياة ؛غير مأكول كالِهر
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في تمثيلهم بالهر ل شك أنه طاهٌر  ويرد على قولهم أو ،أي بعد الدبغ ،بعده الهواستعم ،مثالا 
ويرد فيه ما  ،وقد ُنهي عن جلود السباع ،الهر سبع ،يدل على أنه سبع لكنه جاء فيه ما ،الحياة

 إن شاء هللا تعالى. ،ألقوال اآلنيرد في ا
  .ستعماله بعدها 

 .أي بعد الدبغِ 
 .في يابسوُمنخٌل من شعٍر نجس  
 لستعمال الُمنُخل من شعٍر نجس في يابس كشعر البغاو  ،جلد الميتة بعد الدباغ ،ل الجلدستعماا 

ن كان من طاهٍر في الحياة إذا ُدبغ إنما ُيستعمل ف ،ُيستعمل في اليابس مثالا  ي وهذا الجلد وا 
ول  :ألنه يقول ؛أصالا نه لم يطُهر أأو  ،؟ ألن طهارته ظاهرة ل باطنةلماذا ،اليابس ل في المائع

ه ستعمالاولكن يجوز  ،اتستعماله في المائعاولذا ل يجوز  ،ل ألنه َطُهر فاستعماله ،يطُهر به
 ،يابسستعملناه في الاو  اولم ُيدبغ ويابسا  ا؟ إذا صار نجسا الفائدة من الدبغ مافي اليابسات. طيب 

 بواضح؟ أم ليس؟ واضح بينه وبين المدبوغ عندهم ما الفرق إذاا  ؟يؤثر في اليابس
ما  ،عاتبينه إذا كان ل نستعمله في المائ ما الفرق  ،هم يقولون: ول يطُهر به بالدبغ ول يطُهر به

 .س اليابسن اليابس ل ُينج ِ إ :بينه وبين الجلد غير المدبوغ إذا يُبس؟ وقولنا الفرق 
 .......................طالب:  
 ستعملناه.اناه و بسَّ ي ،يابس بالشمس ،رطوبة هفيما  
 .إباحة الدماء طالب: 
 ين؟أ

 ......................طالب:
ل في في هذا إل أنه ُيستعم اللنصوص أثرا  ااآلن هم ما جعلو  ،ل ل من ناحية النظر قبل األثر ل

ا لقولهم ،اليابسات فقط دون المائعات  .ن اليابس ل ينجس اليابس أن غير المدبوغ مثلهإ :وطردا
 ..............طالب:......... 

 يعني حتى ولو لم ُيدبغ.
 .......شيخ يا اعفوً  طالب:
 نعم.

 األصل من النجاسة ال ُينتفع بها وال .... طالب:
ل ف ،ستعمال الجلد وهو نجساوُيبيح  ،لدبغ عندهم يخفف النجاسةا ،نعم األصل أن مزاولة وا 

ستعماله ال يجوز  ،تستعمله أن ل يجوز ،نجسوغ يعني جلد يابس غير مدب ،النجاسات محرمة
ن كان ل ُينجس اليابس. وكالمه هذا ل شك أنه ُيضعف  ،أصالا ل في يابس ول في مائع وا 

 .دللة األحاديث الكثيرة المتضافرة على طهارة الجلود إذا ُدبغت
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 .وال جلد غير مأكول بزكاة ،يعني بالدبغ وال يطهر به :ويقول 
ر دبغه أو شُ وت أكله لو ُدبغ ،لميتة أو غير الميتة مما ل ُيِحلُّ لحمهلحم ا ،كلحمه   رِ ح مثالا ُصوِ 

 ،ةقد وردت فيه أحاديث كثيرة منها المطلقفأما بالنسبة للجلد  ،اللحمبد اشرائح وُدِبغ ل يستف
كيم أن بن عُ هللا  جاء في حديث عبد .«زكاة األديم دباغه»و «هاٌب ُدِبَغ فقد َطُهرما إ أيُّ » ،العامة
 وال تنتفعأ» لجهينة: ،كتب لهم -السالمو عليه الصالة –تب لهم ك -ليه الصالة والسالمع-النبي 

قد و  -السالمو عليه الصالة -رآها النبيوجاء في شاة لميمونة  ،«هاب ول عصببإمن الميتة 
َم أكلُ » قال: ،إنها ميتة :واقال «؟هابهانتفعتم بإا هالَّ » :ألقوها  ،«هابهابإ تفعتمان هال َ » «هاإنما ُحرِ 

ما » «هابهانتفعتم بإا هالَّ »فعندنا أحاديث في هذا الباب منها ما يدل على العموم   «أكلها إنما ُحرِ 
غ جلد الميتة طاهر دبغ أو لم ُيدب ،هذا يستدل به من يرى أن جلد الميتة طاهر ُدبغ أو لم يدبغ

من غير ذكر  «هابهانتفعتم بإا هال َ » لزُّهري ل هذا قول وهو منسوب ،«هابهانتفعتم بإا هالَّ »
 للدباغ.

 ميع اأُلُهب جميع اأُلُهب دونماهذا عام يدل على أن ج «هاٌب ُدِبغ فقد َطُهرإ أيما »حديٌث  
 قبل لجلدفالمقصود به ا «هابهانتفعتم بإا هال َ »وأما  ،تطُهر لكن بالدباغ ،َتطُهُر بالدباغ ستثناءا
 يش؟أ

 .طالب: قبل الدبغ
 . «هاٌب ُدِبغ فقد َطُهرإ أيما » ؟يشأالجلد بعد  ،عمن

وجاء في حديث شاة  ،«هاب ُدبغ فقد طهرأيُّما إ »هاب في النص العام ستعمال اإلانعم. عندنا 
هاب إبمن الميتِة  وال تنتفعأ» بن ُعكيم عبد هللاوجاء في حديث  ،«هابهانتفعتم بإا هال َ »ميمونة 

ويمكن أن ُيَجاب بهذا عن حديث  ،الجلد قبل الدبغ ،لم ُيدبغ هاب هو الجلد مافاإل «ول عصب
نقول عام ، هل ُيقال هذا عام مخصص «هابهانتفعتم بإا هالَّ »لكن حديث شاة ميمونة  ،بن ُعكيما

 مخصص أم مطلق مقيد؟ 
 أنه مخصوص بما ُدبغ أو مقيد بالدباغ؟  :هل نقول
بن  عبد هللامن حديث  اانتهين «هاب ُدبغ فقد طهرإ أيُّما » وعندنا ،«نتفعتم بإهابهاا هال َ »عندنا 
عموم  «رهاب دبغ فقد طهأيُّما إ »وهو أن اإليهاب هو الجلد قبل الدبغ بقي عندنا اللفظ  ُعكيم
عموم  ،هذا عموم من وجه وخصوص من وجه «هاب دبغ فقد طهرأيُّما إ »يش؟ أوالخاص  ا،هذ

لكنه عاٌم فيما دبغ  ،ميمونة خاص بجلد الشاةوخصوٌص بالمدبوغ. وحديث شاة  ،في جميع اأُلُهب
فع كيف نتصرف؟ اآلن يمكن أن يقول قائل: لماذا ل ننت ،إذااهاب. ُيقال له إ  كله ،وما لم ُيدبغ

هاب( إ نخصصه أو نقيده بحديث )أيُّما  :هاب قبل دبغه عمالا بإطالق حديث ميمونة؟ نقولباإل
دبغ أو لماذا؟ هل نقيد بال ،نقيد ؟فرق  هما في أمنخصص  نقيد أو  .اانتبهو دقيقة يا إخوان فالمسألة 

 نخصص بالمدبوغ؟
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 .........................: طالب
 ولماذا ل نخصص؟ ؟قيد ،نعم

 :..........................طالب
عتم نتفا هالَّ »عندنا  ؟خاص بالمدبوغ هلكن ،يشمل جميع اأُلُهب ،هاب( هذا عامل ل ل )أيَّما إ 

 .فُيقيَّد ،هذا األصل ،بل هو يطلق على غير المدبوغ ،هذا يشمل المدبوغ وغير المدبوغ «هابهابإ
 ................طالب: 

 ههل في ،تخصيص هليكون في فاختال هفيما  :تخصيص قلنا :تقليل أوصاف فهو تقييد ولو قلنا
لحكم  امخالفا  يعني هل جاء حكم الخاص ،انتفاعوبين حكم الخاص؟ كله ختالف بين حكم العام ا

فال تعارض من حيث العموم  ،بها نتفاعيجوز ال ،انتفاعكلها  ،موافق؟ اموافقا  أمالعام 
ذا ،والخصوص  لى كلعُينتفع به إل إذا ُدبغ. فال  ،ُيَقيَّد به :لناقلنا بأنه من باب األوصاف ق وا 

ل »بن ُعَكيم  بد هللاعاألقوال في هذه المسائل كثيرة. األول: أنها ل تطهر مطلقاا لحديث  حال
يوخ ش ،جهالة الشيوخ هفي ،والحديث ُمضعَّف عند أهل العلم ،«هاٍب ول عصبتنتفع من الميتة بإ

ا الضطراب ،جهينة ا اإل ،فهو ُمَضعَّف ،وفيه أيضا  ،هاب فيه محموٌل على الجلد قبل الدبغوأيضا
 ل تطُهر مطلقاا ل بدباغ ول بغيره.

إل  الدباغفعلى هذا ل يؤثِ ر ، «زكاة األديم دباغه»دليله  ،اللحم فقط الثاني: يطُهر جلد مأكول
أكول مل يؤثر الدباغ إل فيما تؤثر فيه الزكاة وهو  «زكاة األديم دباغه» ،فيما تؤثر فيه الزكاة

. كيف ُنجيب عن التعارض؟ «إهاٍب ُدِبغ فقد طُهرأيُّما » ض بحديثظاهر؟ وهذا معارَ  ،اللحم
 .مما يؤكل لحمههاب أن أيُّما إ  ؟بماذاتجمع 

 طالب:...............................
 تؤثر ل فالذي ،ن الدباغ يقوم مقام الزكاةإ :اقلن ،وما ُيفهم من الزكاة في الحديث الثاني ،هذا عام

 ،رلننظر إلى كلمة يطه ،ا قالوا. يطهر جلد مأكول اللحم فقطذك ،فيه الزكاة ل يؤثر فيه الدباغ
 .ل يطُهر عندهمتختلف عند الحنابلة الحكم  هذهو 

 ........................طالب:
م زكاة األدي» وبين «هاب دبغأيُّما إ »ستعماله فقط من غير طهارة. كيف نوفِ ق بين اعندهم مباح 

 ؟«دباغه
 طالب:......................................

 «زكاة األديم دباغه»وما ُيفهم من حديث  ،يشمل جميع الجلود «هاب دبغ فقد طهرأيُّما إ »
 .الطهارة بالدباغ فيما تفيده الزكاة ،بالدباغ نتفاعال اختصاص

 طالب:.................................
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منطوقه أن جميع اأُلُهب تطُهر  «هاب دبغأيُّما إ » ،تعارض منطوق مع مفهوم ،منطوق مع مفهوم
لمنطوق اوحينئٍذ ُيقدم  ،ل يؤثِ ُر فيه الدباغ ،ؤثر فيه الزكاةوذاك مفهومه أن الذي ل ت ،بالدباغ

 على المفهوم. 
 ...........إليكلكن أحسن هللا  طالب:

 .نعم
 ثاني؟حتى يكون مرادًفا للحديث ال ،ن المراد بزكاة األديم يعني طهارتهإ :ما ُيقال طالب:

 .للجمع بينهما نقول مثل هذا، لدفع التعارض نقول مثل هذا
 إل الخنزير لماذا؟ ،القول الرابع: يطُهر الجميع إل الخنزير 

 .نجاسته نجاسة عينية طالب:
ا على م ،هو نجس ل  ،ألن الخنزير ل جلد له ؛ستثناء غير واردا قيل منهم من يقول الوأيضا

فراده مثل اآلدمي  هو أنجسها على ،هو أنجس الحيوانات وعلى كل حال ،جلد له يمكن سلخه وا 
 اإلطالق.

 ولذا ،ستثناء في الكلب والخنزير نجاسة مغلَّظةطُهر إل الكلب والخنزير. سبب الوالخامس: ي 
ا. يطُهُر ظاهراا ل باطناا ل يطهر ظاهراا ل باطناا هذا قو  ،جاء األمر بغسل ما ولغ فيه سبعا

 ،لقاايطهر مط :الحنابلة قالوا ،وهذا فيه قرب من قول الحنابلة ،يطُهر ظاهراا ل باطناا ،المالكية
 ن؟الفرق بين المذهبي ماوهنا يطهر ظاهراا ل باطناا.  ،لكن ُتستعمل في اليابسات دون المائعات

 طالب: يجوز في المائعات.
 .المائع يتغلغل إلى الداخل ؟في المائعات

 : .......... ...............طالب
 كيف؟ ،نعم ،ل ل ل كلها حسية

 .......................: .....طالب
 ما يجوز؟ أو هبيعيجوز  ،وعلى هذا مسألة البيع ،طهرطيب عند المالكية ي

 :.................................طالب
ا أنه ،عتباره نجس ما يجوز بيعهال عند الحنابلة ب ا عند المالكية يجوز بيعه. من الفروق أيضا

 ألن ؛تصح الصالة عليه ،عند الحنابلة ل هذا ول هذا ،ل فيه عند المالكية ،تصح الصالة عليه
ا نجسة ظاهره طاهر ،ظاهره طاهر لكن تحمله وتصلي فيه ل باطنه نجس  ،كمن طيَّن أرضا

 فأنت حامل للنجاسة. 
مقصود أن  «هابهاتبعتم بإا هالَّ »القول األخير: تطُهر ولو لم ُتدبغ فيه قال الزُّهري: العموم 

يرد علينا النهي عن جلود  .«هاب دبغ فقد طهرأيُّما إ »اأُلُهب بالدباغ الواضح طهارة جميع 
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لكنه ل  ،طهورة ،استعمالهالكن ل يجوز  ،تطُهر؟ تطُهر هل تطُهر أو ل ،النمور وجلود السباع
 .استعمالهاللنهي عن  ؛استعمالهاوز يج

 طالب: للزينة؟
 تخاذ الذهب والفضة.اسبق في مثل ما  افتراشهاول  استعمالهاول يجوز  ،ول للزينة

نف-رحمه هللا-يقول   .حةٌ : ولبٌن وا 
نفحٌة منها ،بعد سطر الذيمبتدأ خبره نجس  لبن   ،جلدة اإلنفحة ،وجلدتها ،لبٌن من ميتة وا 

ُعصارة تستخرج من باطن  ،ُيستخرج شيءالمراد بها  ،حة قد ُتشدد أو تخففواإلنفحة واإلنف  
الصحابة لما فتحوا  ،هذه معروفة من القديم ،بنتغليظ الجلرضيع أصفر ُتستعمل في الجدي ا

نفحة. واألجبان إنما ُتصنع باإل ،وما تحرَّجوا من أكلها ،العراق وهم مشركون وجدوا األجبان عندهم
نفحةٌ  نفحٌة منها ،ولبٌن وا  رٌن وعظٌم وق ،وجلدتها جلدة اإلنفحة التي هي الوعاء ،لبٌن من ميتة وا 

 ،كل هذا نجس كل هذا نجس لماذا؟ ألنها من مفردات النجس ،من ميتةوُظفٌر وعصٌب وحافٌر 
نفحة وجلدة جلدة اإلنفحة والعظم  فهي نجسة ألنها أبعاض من هذا النجس فهي نجسة. لبن وا 

 ألنها أبعاض من هذا النجس. ؛والقرن والظُّفر وحافر كله نجس
 .ال صوف 
لريش والوبر إذا كان من حيوان طاهٍر ومثله ا ،وشعر فإنه ل ينجس ،يعني ليس بنجس الصوف 

 َأْصَواِفَها َوِمنْ { :-لَّ وعالج-األصل في ذلك قول هللا و  ،الحياة ل ينجس هذا بموت أصلهفي 
ا َأَثاثاا َوَأْشَعاِرَها َوَأْوَباِرَها ذا في الطاهرات قبل الموت هقائل  :قد يقول [80:النحل]}ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعا

ا َأَثاثاا َوَأْشَعاِرَها َوَأْوَباِرَها اَأْصَواِفهَ  َوِمنْ {  ،[80:لالنح}ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعا
تنان موأثاثاا ومتاعاا نكرة في سياق ال ،متنانسياقها سياق ال متنانالولكن اآلية سياقها سياق 

ثة الوالريش مقيس على الث ،فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت ،فيعمُّ ما قبل الموت وما بعده
 [68:الرحمن]}نٌ َوُرمَّا َوَنْخلٌ  َفاِكَهةٌ  ِفيِهَما{متنان تعم وعلى كل حال النكرة في سياق ال ،ةالمذكور 

ي إناٍء اللبن لماذا تنجَّس؟ ألنه مائع ف ولبنٌ  ،متناننها نكرة في سياق الأل ؛هذه من صيغ العموم
اإلنفحة  ،تنجس من مالقاته وما فيه من ماء ،يتنجس بموتهاهذا ألن الضرع ضرع الميتة  ؛نجس
بل  ،لكن يرد على هذا أن الصحابة ما سألوا ،نجس ظرفألنها في ماء سائل ُوجدت في  ؛كذلك

 ،ةألن زكاتهم ل تحل الذبيحة كالميت ؛الظاهر والغالب على الظن أن اإلنفحة إنفحة ميتة
 .موره حجة من يقول بطهارة هذه األ. وهذلاستفصاوالصحابة أكلوا منها من غير 
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 َوِهيَ  امَ اْلِعظَ  ُيْحيِ  َمنْ  َقالَ { كيف تحله الحياة؟ ،هو جزء من الميتة وتُحله الحياةفأما العظم  
 َمنْ  َقالَ {م. يش؟ وهى رميأوهى  [78:يس]} َرِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحيِ  َمنْ  َقالَ { ،[78:يس]}َرِميمٌ 
هي في حكم الميتة. ومادام فارقتها الحياة ف ،تحلٌّها ياةإذاا الح [78:يس] }َرِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحيِ 

ا ويؤيده شيخ اإلسالم أن هذه األمور طاهرة عظم الميتة وقرنه ،القول الثاني: وهو قول الحنفية
 :اتت قالوامن م} َرِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحيِ  َمنْ {طيب  ،هذه كلها طاهرة ،وظفرها وعصبها وحافرها

لكن من غير  ،وازدياديعني نمو ت وحياة الصوف كحياة النبا ،حياة الشعرإن حياة العظام و 
َماِء َماءا َفُيْحِيي}: -وعالجل -ولذا يقول هللا  ت،كحياة النبا حساسإ ُل ِمَن السَّ ْرَض َبْعَد ِبِه األَ  َوُيَنزِ 

حيث  الحياة منولها أثر هذه  ،ن الحياة تفارق األرض أو تقارنهاإ :هل يقول [24]الروم: {َمْوِتَها
 ،بحسِبه شيءبحسبه وموت كل  شيءإذاا حياة كل  ،الطهارة أو النجاسة أو ل أثر لها؟ ل أثر لها

فحياة كل  ،وكذلك النبات يموت ول أثر لهذا الموت فيه ،وكذلك العظام ،فاألرض تحيا وتموت
ح شيخ اإلسالم أن هذه األ ،وقول الحنفية في هذه المسألة ،بحسبه شيء مور كلها أن هذه ويرجِ 

 األمور كلها طاهرة.

ول ينجس  ،ألنها أبعاض لما ُحِكم عليه بالنجاسة ؛وقرٌن وُظفٌر وعصٌب وحافٌر من ميتٍة نجس 
طيب الظفر والشعر هل هو  ،صوف ول شعر ول ريش ول وبر من حيوان طاهٍر في حياته

  متصل أو منفصل حكماا؟

 طالب:......................

 كيف؟

 لب:......................طا
هل هو في حكم المتصل أم المنفصل؟ يعني لو وضعت يدك  ،بالبدن هاتصاليعني حكمه مع 
وأن ترى ممن يرى  ،أنا ما مسست شاة اليوم؟ أو وضعت يدك على شعر المرأة :على شاة وقولت

قاعدة الالظفر و عر شال منفصل؟ أممتصل  ،أنا ما وضعت :نقض الوضوء بمس المرأة وقلت
 بن رجب.االثانية عند 

انية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه ل في حكم القاعدة الث :-الىرحمه هللا تع-يقول 
 المتصل. 
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ا هذا هو  ،شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه ل في حكم المتصل وكذلك الظفر ،يعني حكما
وكذا  ،هؤ وة لم ينتقض وضو مرأة بشهاعلى ذلك مسائل منها إذا مس شعر  ويتفرع ،جادة المذهب

وهو أن هذه األجزاء ليست بمحل  ،ولهذه المسألة مأخذ آخر ،أو مسها بظفره أو بشعره ،ظفرها
محل للشهوة فالشعر محل ب أما كون ليست ،وهى شرط لنقض الوضوء عندنا ،للشهوة األصلية

 لو قلنا حكمها حكم هألن ؛لى المذهبع بالنفصالومنها أن الشعر ل ينجس بالموت ول  ،للشهوة
يعني لو قصصنا الشعر وهي حية  ،من حيٍ  فكميتته( )وما أبين منفصل سيأتي في آخر البابال

ذا قلنا ،منفصل طاهرالحكمه حكم  :نجس؟ إذا قلنا أمطاهر  متصل كجزء منها الحكمه حكم  :وا 
لمذهب وكذا ما عن ا بالنفصالميتة. ومنها أن الشعر ل ينجس بالموت ول  :أو كأبعاضها قلنا

من آدميٍ  لم ينجس على  انفصلالمشهور فإن أما على  ،فيه لاحتمان الظفر على طال م
من  تصالالفمنعوا  ،نفصالهانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال أل ؛ومن غيره ينجس ،الصحيح
 نفصل زال المانع فنجس. افإذا  ،سالتنجي

 في حكم المنفصل فال ينجس مطلقاا. ومنها غسلهوهذا يرد على قوله: وتقيد في أول المسألة أنه 
وذكر  ،صاحب الُمغنيوالذي رجحه  ،فأما الجنابة في وجوب غسله وجهان ،في الجنابة والحدث

ا للقاعدةأنه ظاهر كالم الِخرقي عدم الوجوب طر  ا ،دا  نعم إن كان ،ومن أوجبه فيقول: وجب تعبدا
وأما  ،الماء إلى ما تحته لإيصاورة وجوب يمكن بدون غسله وجب لضر وصول الماء للبشرة ل 

وأما الُمحاذي لمحل الفرض  ،حالحدث األصغر فال يجب غسل المسترسل منه على الصحي يف
 ألن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاٍف  ؛إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفاا فيجزئ 

ن لم تكن متصلة بالبدن  نها لو وم ،ة والجبيرة فالمتصل ِخلقةا أو لِخلقة كالُخفِ  والعمام اتصالوا 
لظِ هار االشعر أو الظفر لم يثبت به الطالق ول العتاق ول  إلىطالقاا أو ِعتاقاا أو ِظهاراا أضاف 

منها ل ينفصل  اأو يدك طالقة طلَّق جزءا  ،يدك عليَّ كظهر أمي :على األصح. لو قال لزوجته
 ا يقع؟م أوعنها ول ينفك منها يقع الطالق 

 ؟مٌ شعرك أو ظفرِك طالق أو هو عليَّ حرا :ولكن لو قال ،يقع الطالق والظهار
 طالب:.............

 ُينوى به الطالق ،هل يمكن أن ُينَوى بتحريم الشعر اآلن هل يمكن أن يقع الطالق في مثل هذا؟
 ي.نه في حكم المنفصل كما لو قال: آنيتك هذه عليَّ كظهر أمإ :لو قال هذا وقلنا

هار على األصح   .يقول: لم يثبت فيه الطالق وال العتاق وال الظ ِّ
ا الفتح فتحة الثوب  ا ُترى منه عورته في الصالة ،ومنها لو كان َجيبه واسعا  ،لو كان َجيبه واسعا

ألنها في حكم المنفصل قال في الُمغني:  :هب أنه يكفيه في السترالمذ تستره فلحيٌة كبيرةٌ  هلكن ل
فدل على  ،في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها ل فدية فيه رأنه قرَّ  نص عليه مع

 ،ستر في الموضعين هو وخالفه صاحب شرح الهداية وقال: ،له حكم المنفصلالستر بالشعر أن 
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فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستٍر في اإلحرام ول  ،وتردد فيه القاضي في شرح الُمذهب
ألن القسط في ستر  ؛في الصالة دون اإلحرامورجع إلى أنه ستر  نص أحمدذكر  ثم ،في الصالة

 .م الستر بما يستر به عادةا وفي اإلحرام إنما يحرُ  ،الصالة تغييب لون البشرة
 .يجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره إلى األجنبيإفأما  

على األجنبي؛ نظر شعر وتحريم نظره يعني بحلقه وضمانه من الصيد  ،فأما إيجاب الفديِة به
ب أبي خطا نفصل شعر المرأة جاز النظر إليها على ظاهر كالمولهذا ل ،بالمرأة فتتانوالالمرأة 
 فوضع يده على ،ل يمسَّ بهيمةحب التلخيص فيه وجهين. لو حلف أنتصار وحكى صافي ال
 شعر في حكم المنفصل.ال :ما يحنث؟ إذا قلنا أوحنث  ،والظَِّهر فيه الشعر ،ظهرها
 ال يحنث. طالب:

ره  ؟ما يحنث أويحنث  ،هو الذي قرره في أول في رأس المسألة أنه في حكم المنفصل على ما قرَّ
ند يمان والنُّذر مبناها على العرف. والعرف إذا وضع يده على ظهرها مسَّ البهيمة هذا عنعم األ

ذا و  ،نسبة للمصلِ ي واسعةفتحة الجيب بال ،. طيبالجمهور وعند ماِلك ُيرجع فيه إلى نية الحاِلف ا 
تى به فيما أف ،ما ينفع؟ نعم أموله لحية كثيفة يستتر هذا الجيب ينفع  مثالا  طَّلع على عورتهاركع 

ا حيث يغطي جميع بدنها من مرأة عندها شعر كثيف جد  ا افترضناينفع. طيب لو  اإلمام أحمد
خمَّرت رأسها والباقي ، «صالة حائض إل بخمارقبل هللا ل ي» ،وخمَّرت رأسها ،جهاتجميع ال

 ؟أم لالشعر. ماشي به تستر 

 ........طالب:............
انيذكرون في كتب األدب عن بعض  ،هم يذكرون في كتب األدب أقسم عليها  امرأتهأن  المج 

ا أدبرت لمَّ  ،فلم ا جاءت وهي ُمقبلة وضعت الشعر من األمام ،أن تحضر عارية في المجلس
ان في كتب األدب ل عبرة به، وضعته من الخلف. هذا كالم لكن  ،ومن هذا النوع كثير ،ُمجَّ

 لكن ماذا عن المرأة؟ ،اآلن صحَّ ستر الرجل عورته بشعره بلحيته رعيةالكالم في مسألة الش
 ،ل إله إل هللا

 طالب: تغطية شعرها.
 ها

 .طالب: تغطي شعرها
 .ألنه مثير للفتنة ؛بحضرة رجال أجانب هذا ما فيه إشكالعليها تغطية شعرها نعم 

 طالب: .........
 ،وجود مثل هذايعني إذا تصورنا  ،عورته بلحيته ن الرجل يسترإ :حكم المنفصل وقلناإذا قلنا في 

 .ةبدا من عورته بلحيته ألنها كثيفللرجل أن يستر ما ظهر وما  :إذا تصورنا وجود مثل هذا وقلنا
 ............طالب:....
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ر إل شُتِرط الخماا لماذا ط الخمار إل لتغطية الشعر؟رِ شتُ الماذا  :كيف؟ الخمار. لماذا ل تقول
منه وتنتهي  شيءفدلَّ على أن شعر المرأة عورة في صالتها فال يجوز ألن يخرج  ،لتغطية الشعر

 المسألة عند هذا.
ُيشترط تغطية  ،« صالة حائض إل بخمارل يقبل هللا»شُترط اكيف؟ ولذلك  ،ل إله إل هللا 

ألنه ل ُيشَترط للرجل أن يغطي  ؛ول ُتقاس على الرجل ،الشعر فال يدخل في مثل هذه القاعدة
 الستر به بخالف المرأة. فيه فال يجب عليه أن يستره فُيتصور ،شعره

 .ال صوف 
ول  ،نه في حال الحياةألن كل هذا ُيقطع م ؛يعني ل ينجس صوف ول شعر ول ريش ول وبر 

 فدل على أنه ل يتأثر بالموت. ،يكون ُحكمه حكم الميتة
 .ووبٌر من حيوان طاهر في حياٍة بموت أصله 
 .كل هذا ل ينجس 
  .وال ينجس باطن بيضٍة أو بيضة مأكول 

 .كالدجاج والحمام واإلوز والبط وغيرها المأكول
ُلب  قشرها ال تنجس بالموت   .ص 

إذا ماتت وفي جوفها بيضة صلب  ،الحيوان ل الدجاجة ول الحمامة ول غيرها ل تنجس بموت
 تشبه الولد.  ،قشرها ل تنجس كالولد

ومفهومه أنه إذا لم يصلب قشرها فإنها  ،وجود القشر الصلب يمنع من تسرب النجاسة إلى باطنها
نما و  ،مثالا لم يتصلب قشرهالكن الواقع إذا ُوِجد بيضة  ،ألن القشر إذا لم يصُلب ل يمنع ؛تنجس ا 
 يمنع؟ ما أوقشر الواقي يمنع الفيها 

 الظاهر إنه يمنع يا شيخ. طالب:
تخرج كاملة إل أن القشر ليِ ن.  ،شيءول يدخل إليه  ،شيءألنه ل يتسرب منه  ؛بال شكيمنع 

الولد  نجس؟ أوهذه البيضة التي صلب قشرها وكذلك الولد إذا خرج من أمه بعد موتها طاهر 
نجس؟ إذا خرج وهي ميتة وما في  أمألن األم طاهرة في الحياة. ولد الشاة مثالا طاهر  ؛طاهر

 نجس؟ ماتت. أوجوفها من الرطوبات طاهر 
 وكذلك البيضة عندهم هكذا. ،تأثر بهذه الرطوبات يجب غسلهوهو  نجس

ته و أي هذا المقطوع كميتوما ُأبين يعني ما ُقِطع من حيواٍن حيٍ  ما ُقِطع من حيوان حيٍ  فه 
 اوهو حي ميتة. طيب قطعت جزءا  ،من خروف أو رجل من خروف اعت يدا طهارة ونجاسة. قط

 نجس؟ أوطاهر  ،أو من سمكة من جرادة
 .طاهر ُمباح طالب:

 .وهذا حكمه حكم الميتة والميتة طاهرة إذاا هو طاهر ،طاهر لماذا؟ ألن الميتة طاهرة إذاا
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 .سًة فالسمك والجراد طاهر وبهيمة األنعام ونحوها نجسةفكميتته طهارة ونجا
االطريدة؟ الصي ما معنىالطريدة  ،والِمسك طاهر ،من ذلك الطريدة استثنوا  ئد د إذا لحقها الصَّ

 ما يؤكل؟ أوجزء منها يؤكل  فانقطعمحدد  يءفرماها بش
 ........ طالب:................

 .تفصيل نعم
 ......طالب:..................

 .حياتها بعد قطعه فالحكم واحد استقرتيعني 
 طالب: الصيد نفسه؟

ميتة أرنب قطع رجله وهرب وعاش بعد ذلك  أورماه باآللة المحددة فسقطت رجله ظبي الصيد 
ذا لم تستقر حياته و  تاستقر إذا  ،نعم ا لو لم يُمت في الحال إنما محياته بعد ذلك فهو ميتة وا 
 بأس.حياة مستقرة فال  يَحي
نه من حديث أبي واقٍد اللَّيثي قال: قِدم النبير روى الت  لمدينة ا -ه وسلمصلى هللا علي-مذي وحسَّ
 «ميتة ما ُقِطع من البهيمة وهي حيٌَّة فهي» :ليات الغنم فقالأويقطعون  ،هم يجبُّون أسنمة اإلبلو 

قاله الدارقطني.  ،لالراجح من طرقه مرسو  ،داوود وغيرهما ورواه أحمد وأبو ،غريبحسن  :وقال
 على مثل هذا ويتفقون  ،. لكنه عمدة الفقهاء في هذا البابانقطاعإرساله. يعني في سنده  الراجح

نه الت ن كانت ل تسلمو  ،له طرق  ،وهو قابل للتحسين ،مذير الحكم وحسَّ نه التلو  ،ا   مذي.ر ذا حسَّ
 ؛خنزيركره الخرز بشعر اليُ  ،ويجب غسل ما ُخرز به رطباا ،عندهم ُيكره الخرز بشعر الخنزير

ا والمخروز يابسا  ،ستعمال للنجاسةا ،لنجاسةلألنه مزاول  ويجب  ،ال يؤثرف الكن إن كان يابسا
و أنه خيط تربط به أجزاء المخروز أالخرز؟ يعني هل ُيجعل  ما معنى. غسل ما ُخِرز به رطباا
مثابة ل ُيجعل ب أثَّر فيه الغسلمكان المخروز ما ألنه لو كان ُيجعل  ؛ُيتخذ مكاناا لإلبرة مثالا 

 ،ستعمال شعر اآلدمياول يجوز  ،سألنه نج ؛خيط ُيجمع به أجزاء المخروز ما نفع فيه الغسل
 لحرمته.: قالوا

 .ويحرُم نتُف صوٍف من حي ٍ  
 بطائٍر مثالا وُنِتف الريش يتألم ل ءيعني لو جي ،لأللم ؛وكذا ريشه ،ويحرم نتف صوف من حي 

 ،هذاتتألم ب ،وكذا لو ُنِتف شعر بهيمة ل شك أنها تتألم بهذا ،ُيكره :بالتحريم وقيلويفتون  ،شك
 ،ويسلطون عليها سفهاءهم ،يسمُّون بعض البهائم بأسماء من يعادونهم في الدين وبعض المبتدعة

 .. نسأل هللا السالمة والعافيةذايتقربون إلى هللا بمثل ه ،فينتفونها ويتدينون بهذا
 ،....................طالب: ...
 وهللا أعلم بالنوايا. ،هذه نيتهم ،هم عندهم

يكاء أسقية. :يقول بعد ذلك   وسن تخمير آنيٍة وا 
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يكاء يعني ربط فم السقاة ،واآلنية جمع اإلناء ،التخمير التغطية   وجمع ء،األسقية جمع سقا ،وا 
يكاء أسقيةٍ  ،الجمع أساقي مثل إناء واآلنية واألواني مير اء األمر بذلك جاء األمر بتخوقد ج ،وا 

طفاء النار وغير ذلك يكاء األسقية وا   في ذلك األحاديث الصحيحة. تجاء ،األواني وا 
يباح  ،جل جلده مثالا أذبح الحيوان من  ،وان من أجل جلدهبالنسبة لذبح الحي :يقول أهل العلم 

 بحها وأبيع الجلد أغلى أوأذ :يقول ،عند شخص جلدها أغلى من قيمتها ةوهذه شا ،جلده في الدبغ
 خ اإلسالمأهل العلم ل يجيزون ذلك. شي ،أللٍم شديٍد فيها وأراد أن ُيريحها ،ذبحها لأللم ،رأفةا بها

 إل لألكل فال ،للنهي عن ذبح الحيوان إل لمأكله ؛ل يجوز ذبحها يقول: ولو كانت في النزع
 ،لم الشديدةإذا تأذى باآل ،اآلدمي ،دميوقل مثل هذا أو أشد في اآل ،ُيذبح الحيوان إل لألكل

و ل ُترفع عنه األجهزة أ ،أنه ميؤوس منه اءطباألوقرر  ،بموت الدماغ مثالا  ،وُحِكم عليه بالموت
رفع  وعلى هذا من تعمَّد ،له جميع األحكام مت الروح باقية في جسده فهو آدميمادا ُترفع؟

رب سلك الكهرباء قصد بسببه وهو يمشي ضالجهاز من غير  ارتفعومن  ،األجهزة قاتل عمد
والحياة  ،ويتبرعون بأعضائه ،ىانتها ن ويجزمون بأنه إذا مات دماغي  وهم يقررو  ،نفصل خطأااو 

ثني ثقٌة يعمل في مستشفا  ،مازالت فيه كبير أنه قرر ثالثة أطباء على مريض أنه مات  ىوحدَّ
 ،فضر وواحد  ،فوافق ثالثة منهم ،تبرع بأعضائهليوافقوا على ال ؛وأحضروا إخوانه األربعة ،ادماغي  

 ،هول نستطيع إطالقاا التبرع ب ،ول أوصى بهذا ،ول نملكه ،قال: هو ليس ملكاا لنا لنتبرع به
 .صأن تعود الحياة إلى هذا الشخ -جلَّ وعال-ثة وافقوا. أراد هللا والثال
 هللا أكبر. طالب:

حوه ذين تبرعوا به وشلَّ وة الشديدة بينه وبين الثالثة الداوثبت أنه كان يسمع محاورتهم وصارت الع
 فعلى هذا ل يجوز .هيوتقوت صلته بأخيه الرابع الذي أنقذه هللا على يد ،أرادوا ذلك ،وهو حي

وهو  ،ن عندنا مريض منذ ستة أشهرإ :قد يقول قائل ،لمسلم وروحه في جسدهلبحال أن يتعرض 
يعني هذا  ،جاء مريض أرجى منه ،وهو على األجهزة ،د سنينر ُوجمحكوم بوفاته أو سنة أو أكث

مثل هذا أو ل  حينئٍذ يجوز ،س منهئو وهذا مي ،جهزة وتعود إليه الحياةيمكن أن ُيسعف باأل
 سنة أو أكثر من سنة ما هوهذا ل ،هذا لو ُتِرك من غير األجهزة لمات ىيجوز؟ يعني األرج

 .استفاد
 .طالب: ال يجوز يا شيخ

 .نعم
 يجوز يا شيخ. لب: ماطا
 عندنا إل جهاز واحد. ما

 طالب:............. 
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يغلب على  الذي :أو نقول ،مباح فهو أحق به إن من سبق إلى :هل نقول ،إل جهاز واحد هما في
 .وهذا ُيرجى برؤه ،س منهئو الظن مثالا أن هذا مي

 ..................طالب: 
 ؟جىهو األر و  يهيقدم عل ،زاحم المصالحت إن
ن أمه إحتى  ،ن هذه األجهزة وتطويل الحياة بهذه الطريقة غير صحيحإمن أهل العلم من يقول:  

تطويل الحياة بهذه  :يقول ،كأنه ما رضي باألجهزة ،منها ميئوس نهاأدخلت المستشفى وقرر 
 .الطريقة ل قيمة له

 ماذا يستفيد؟ ،لكن هذا الذي عاش على األجهزة
 ............طالب: ........

تعرض له بسوء مادامت روحه في يُ ول يجوز أن  ،هو ل يحس. على كل حال المسلم ُمحترم
فالميت من  ،وأما كونه ُتكتب تقارير ويغلب على الظن أنه مات فهو في الحقيقة لم يمت ،بدنه

 وهللا أعلم. ،فارقت روحه جسده


